
Maandelijkse nieuwsbrief 
vanaf Flatåstoppen136

December 2018

Lieve familie en vrienden,

Alweer de laatste maand van 2018. Het was een maand van taken 
afronden op onze werkplekken, genieten van meerdere culinaire 

hoogtepunten, een lang weekend in de sneeuw spelen met bezoek 
uit Nederland van Bea’s zus, en natuurlijk traditiegetrouw de 

kerstweek vieren in Nederland. 
Veel leesplezier met deze laatste nieuwsbrief van het jaar!

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.



Bezoek uit Nederland
Bea’s zus Monique kwam een lang weekend naar 
ons voor een langverwacht zussenweekend. De 
wereld hier was wit en het weer prachtig, dus dat 
was lekker veel in de sneeuw spelen samen 

Wa-a-afels !!!!



Op Albert’s werk
Albert had deze maand naast alle “zakelijke” 
activiteiten ook een kerstlunch bij het 12e

garnizoen van de Noorse strijdkrachten op het 
vliegveld Værnes, en een kerstontbijt met zijn 
collega’s.

Op Bea’s werk
Bea’s nieuwe EU-IMI project werd gevierd met 
een enorme taart, en Bea gaf er een praatje 
over op het jaarlijkse Neuroscience seminar.

Aan het eind van de maand werd Albert 
geïnterviewd door de lokale krant en 
verscheen er een leuk artikel over hem en 
zijn rol in de gemeente Stjørdal.



Culinaire hoogtepunten Trondheim
December is typisch een ‘uit eten maand’ 
in Noorwegen, en uiteraard doen wij daar 
enthousiast aan mee. 

Kerstmaaltijd met de buurdames bij Spontan
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Wine tasting met Menno & Ingrid bij Spontan

Afsluiting van een hectisch jaar met 
een champagneavond bij Spontan

Japanse feestmaaltijd bij Menno & Ingrid thuis



Bonus nichtjes op bezoek
Mila en Lena, twee van onze bonus-
nichtjes in Noorwegen, mochten we 
een half weekendje lenen.

Samen deden we erg veel 
leuke dingen: naar ‘The 
Snowman’ met live muziek 
van TSO, uit eten bij Capri, 
en een heleboel spelletjes, 
zoals hier Pictionary 



Kerst in Nederland
De kerstdagen brachten we traditie-
getrouw door in Nederland. We 
begonnen met een bezoekje aan 
Nijmegen om het nieuwe (prachtige!) 
appartement van onze vriendin Annie te 
bekijken. Daarna waren we een aantal 
dagen bij Bea’s ouders in Gemert en bij 
Albert’s ouders in Brouwershaven.

Op bezoek bij Annie

Kerst met Bea’s ouders

Creatief met bladerdeeg

Met zijn allen aan het kerstdiner in Woerden

Brouwershaven

Ouderwetse gezelligheid



Pranzo bij Peter & Marian
Menno & Ingrid hadden bij hun vrienden 
Peter & Marian een Pranzo geregeld voor 
in totaal 11 vrienden. Erg leuk en lekker!

Met zijn allen logeren in hotel Ruwenberg



Oud-op-nieuw
De jaarwisseling vierden we met Mar & Ger en Menno 
& Ingrid, inmiddels ook een hele goede traditie.

Met zijn vieren bereidden 
we alle hapjes voor.



En verder...
... deed Bea’s koor ØNK ook dit 
jaar weer mee aan het kerst 
concert in de Klæbu kerk ...

... was de kerstmarkt in het 
centrum van Trondheim ook 
dit jaar weer erg gezellig, dit 
keer in combinatie met de 
regionale boerenmarkt ...


